
             

                                                 SSPPOONNSSOORRSSHHIIPP  OOPPPPOORRTTUUNNIITTIIEESS 
 

 PRESENTING SPONSORSHIP - $15,000.00   Presenting recognition for Convention  
••  IInncclluuddeess  aabboovvee  tthhee  ttiittllee  ppllaacceemmeenntt  ooff  ccoommppaannyy  nnaammee  aanndd  mmeennttiioonn  iinn  aallll  mmeeddiiaa  aanndd  pprroommoottiioonnaall  ccoovveerraaggee              

iinn  aallll  pprreessss  aannnnoouunncceemmeennttss,,  aaddvveerrttiissiinngg,,  ccoollllaatteerraall  mmaatteerriiaall,,  ffllyyeerrss,,  pprrooggrraammss  aanndd  bbaannnneerrss  wwhheerreevveerr  ppoossssiibbllee..  

••  PPllaacceemmeenntt  ooff  llooggoo  iinn  aallll  ssiiggnnaaggee  aatt  CCoonnvveennttiioonn  wwhheerreevveerr  ppoossssiibbllee  

••  LLooggoo//bbaannnneerr  aadd  oonn  UUNNIICCOO  wweebbssiittee  aanndd  lliinnkk  ttoo  yyoouurr  wweebbssiittee..  

••  FFuullll  ppaaggee  ccoolloorr  CCoorrppoorraattee  SSppoonnssoorr  AAdd  iinn  CCoonnvveennttiioonn  SSoouuvveenniirr  JJoouurrnnaall..  

••  55  ffuullll  ppaaggee  aaddss  iinn  CCoommUUNNIICCOO,,  tthhee  ooffffiicciiaall  ppuubblliiccaattiioonn  ooff  UUNNIICCOO  NNaattiioonnaall,,  ddiissttrriibbuutteedd  ttoo  aallll  mmeemmbbeerrss..  
  

  PPLLAATTIINNUUMM  SSPPOONNSSOORRSSHHIIPP  --  $$1100,,000000..0000      PPrreemmiieerr  rreeccooggnniittiioonn  ffoorr  CCoonnvveennttiioonn  

••  IInncclluuddeess  pprreemmiieerr  ppllaacceemmeenntt  ooff  ccoommppaannyy  nnaammee  aanndd  mmeennttiioonn  iinn  aallll  mmeeddiiaa  aanndd  pprroommoottiioonnaall  ccoovveerraaggee  iinn  aallll            

PPrreessss  aannnnoouunncceemmeennttss,,  aaddvveerrttiissiinngg,,  ccoollllaatteerraall  mmaatteerriiaall,,  ffllyyeerrss,,  pprrooggrraammss  aanndd  bbaannnneerrss  wwhheerreevveerr  ppoossssiibbllee..  

••  NNaammee  ppllaacceemmeenntt  iinn  aallll  ssiiggnnaaggee  aatt  CCoonnvveennttiioonn  wwhheerreevveerr  ppoossssiibbllee..  

••  LLooggoo//bbaannnneerr  aadd  oonn  UUNNIICCOO  wweebbssiittee  aanndd  lliinnkk  ttoo  yyoouurr  wweebbssiittee..  

••  FFuullll  ppaaggee  ccoolloorr  CCoorrppoorraattee  SSppoonnssoorr  AAdd  iinn  tthhee  CCoonnvveennttiioonn  SSoouuvveenniirr  JJoouurrnnaall..  

••  44  ffuullll  ppaaggee  aaddss  iinn  CCoommUUNNIICCOO,,  tthhee  ooffffiicciiaall  ppuubblliiccaattiioonn  ooff  UUNNIICCOO  NNaattiioonnaall,,  ddiissttrriibbuutteedd  ttoo  aallll  mmeemmbbeerrss..  
  

  GGOOLLDD  SSPPOONNSSOORRSSHHIIPP  --  $$55,,000000..0000      SSoollee  rreeccooggnniittiioonn  ffoorr  aann  eevveenntt  aatt  CCoonnvveennttiioonn  

••  IInncclluuddeess  ppllaacceemmeenntt  ooff  ccoommppaannyy  nnaammee  aanndd  mmeennttiioonn  iinn  aallll  mmeeddiiaa  aanndd  pprroommoottiioonnaall  ccoovveerraaggee..  

••  IInncclluuddeess  pprroommiinneenntt  ppllaacceemmeenntt  ooff  ccoommppaannyy  llooggoo//nnaammee  aatt  tthhee  ssppeecciiffiicc  eevveenntt  aatt  tthhee  ccoonnvveennttiioonn..  

••  SSoollee  ppllaacceemmeenntt  ooff  nnaammee//llooggoo  iinn  ssiiggnnaaggee  aatt  ssppeecciiffiicc  eevveenntt..  

••  FFuullll  ppaaggee  ccoolloorr  CCoorrppoorraattee  SSppoonnssoorr  AAdd  iinn  tthhee  CCoonnvveennttiioonn  SSoouuvveenniirr  JJoouurrnnaall..  

••  33  hhaallff  ppaaggee  aaddss  iinn  CCoommUUNNIICCOO,,  tthhee  ooffffiicciiaall  ppuubblliiccaattiioonn  ooff  UUNNIICCOO  NNaattiioonnaall,,  ddiissttrriibbuutteedd  ttoo  aallll  mmeemmbbeerrss..  
  

  SSIILLVVEERR  SSPPOONNSSOORRSSHHIIPP  --  $$11,,550000..0000      RReeccooggnniittiioonn  ffoorr  CCoonnvveennttiioonn  

••  IInncclluuddeess  ppllaacceemmeenntt  ooff  ccoommppaannyy  nnaammee  aanndd  mmeennttiioonn  iinn  aallll  mmeeddiiaa  aanndd  pprroommoottiioonnaall  ccoovveerraaggee..  

••  IInncclluuddeedd  iinn  SSiillvveerr  SSppoonnssoorr’’ss  lliissttiinngg  iinn  CCoommUUNNIICCOO,,  tthhee  ooffffiicciiaall  ppuubblliiccaattiioonn  ooff  UUNNIICCOO  NNaattiioonnaall,,  ddiissttrriibbuutteedd  ttoo  aallll  

mmeemmbbeerrss..  

••  FFuullll  ppaaggee  ccoolloorr  CCoorrppoorraattee  SSppoonnssoorr  AAdd  iinn  tthhee  CCoonnvveennttiioonn  SSoouuvveenniirr  JJoouurrnnaall..  

••  11  hhaallff  ppaaggee  aadd  iinn  CCoommUUNNIICCOO,,  tthhee  ooffffiicciiaall  ppuubblliiccaattiioonn  ooff  UUNNIICCOO  NNaattiioonnaall,,  ddiissttrriibbuutteedd  ttoo  aallll  mmeemmbbeerrss..  
  

PPLLEEAASSEE  CCHHEECCKK  SSPPOONNSSOORRSSHHIIPP  PPAACCKKAAGGEE  OOFF  YYOOUURR  CCHHOOIICCEE  AANNDD  FFIILLLL  IINN  TTHHEE  IINNFFOORRMMAATTIIOOMM  BBEELLOOWW..  
  

NNaammee::______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
  

CCoommppaannyy__________________________________________________________________________________________________TTiittllee::______________________________________________________________  
  

CCiittyy//SSttaattee//ZZiipp__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
  

TTeelleepphhoonnee  NNuummbbeerr  ((            ))  __________________________________________________EE--mmaaiill  AAddddrreessss______________________________________________________________________  
  

PPlleeaassee  ccoommpplleettee  aanndd  mmaaiill  tthhiiss  ffoorrmm  wwiitthh  yyoouurr  cchheecckk  ppaayyaabbllee  ttoo  UUNNIICCOO  NNaattiioonnaall  CCoonnvveennttiioonn  22002200  
UUNNIICCOO  NNaattiioonnaall  iiss  aa  550011((cc))  ((33))  nnoonnpprrooffiitt  oorrggaanniizzaattiioonn..  YYoouurr  ssuuppppoorrtt  iiss  ttaaxx  ddeedduuccttiibbllee..  PPlleeaassee  ccoonnssuulltt  yyoouurr  ttaaxx  aaddvviissoorr..  

UUNNIICCOO  NNaattiioonnaall  

227711  UUSS  HHiigghhwwaayy  4466  WWeesstt,,  SSuuiittee  FF--110033  

FFaaiirrffiieelldd,,  NNJJ  0077000044  

FFoorr  ffuurrtthheerr  iinnffoorrmmaattiioonn  ccaallll  AAdd  JJoouurrnnaall  CChhaaiirrmmaann,,  

JJoosseepphh  AAggrreessttii  @@  11--220011--887744--00554466  oorr  ee--mmaaiill  aaggrreessttiijjoosseepphh22000077@@ggmmaaiill..ccoomm    

    

98TH UNICO NATIONAL CONVENTION 2021      

Sheraton Parsipanny Hotel 
199 Smith Road, Parsippany, NJ 07054 
Monday, July 26 to Wednesday, July 28, 2021 

mailto:agrestijoseph2007@gmail.com

